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للناشر حمفوظة الطبع حقوق
التراث وخدمة الدراسات فرع

األوىل ـ١٤٢٢الطبعة م٢٠٠٢–ه
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القرآين ..املطلع
الرحيم الرمحن اهلل بسم

الكَوثَر﴿ أَعطَيناك واحنَر. ِإنا ِلربِّك . فصل
اَألبتر هو شاِنئَك ﴾ِإن
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..اإلهداء

ـوِد الطَ ـاد أحف ـدروس العي ـاِم اِإلم ذُرية إىل
..الشاِمخ

على والسُّلوك الترِبية بصمات وضع الذي اِإلمام
مل العا يف حضرموت مدرسة سري ..مجمل
منَاِذج على التعرِف يف الراِغبني اليت(وإىل السِفينة

عنه ختَلّف ومن نجا رِكبها هلَكمن .).ا

املُؤلّف
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اِلاحلَداِهش

ــ ــتفَرش ــمبميِرت ــفكأَِهِدج امنّ
ـ ـ ـجتردب ـ يفلّ ـمتَاِنوأَى ـ ِهاِم

فوففُصتعمج تعمَّجتاألوليا
ـِة ـ ـراِءكالكعب ـ ـالغ ـ أياِم ِهيف

قانٍت ـٍعِمن راك ـاجٍدأو س أو
طائٍف حلأو ـما ـنِم ِهإحراِم

 
 

أقمارتفَصو ـسعٍدبه ب تدلو
ح ـسوادهتكتٍسدنيف ِهظالِم

 

باوزير عبدالرمحن بن عبداهلل الشيخ
حضرموت(( ٧٦٥ص)) تاريخ
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الكمال، وشيوخ الرجال بدرر األزمنة صدر توج الذي احلمدهلل
اال أسباب املعرفة ينابيع احلكمة الدينورموز أئمة والوصال، تصال

ـةً ومه ونيةً وفعالً قوالً به واقتدوا اتبعوه من املرسلني، سيد ووراث
والصحابة األكابر اآلل وعلى ومتكني، يقني وحسن وعبادةً وإرادةً

الدين يوم إىل بإحسان تبعهم من وعلى .املفاخر،
مد ـالم أع من جديداً علَماً أزفُّ الكرام القراء فإىل ـةوبعد رس

ـطفى املص دعوة مبنهج العاملني اإلسالم أئمة من وإماماً حضرموت
يف تفرق ما فيه اهلل مجع رجلٌ الثبوت، العدول وسلم عليه اهلل صلى
ـل أله فكان اهلمة، وقوة واإلرادة والعمل العلم من األئمة إسالمه

النافع واملطر اهلامع كالغيث .عصره
ي أَرٍض كُل ِبِهم ـزتحيا الُون ـارن أَمطَ األرِض ـاِع لِبقَ كأَنَّهم

وأيقظ املتعلمني، للطالب اهلمم ورفع للمريدين، القواعد أَرسى
ـت فأناخ املرسلني، سيد دعوة عظمة على للتعرف الغافلني، عقول
ـاد والزه العباد هم به وانتهض فج، كل من القاصدين قوافلُ ببابه



 

 )١٢(

منهج وأقوم شرب ألفضل ـعوالرواد وقم ـدع الب به اهلل وأمات ،
غروسها به وأنبع السنن به وأحيا .رؤوسها،

ـات منعطف ـن م هاماً منعطفاً العيدروس اإلمام عصر كان لقد
ـاء وإرس ـت تثبي حيثيات من سواء حبضرموت، السلف مدرسة
سائر إىل بالطريقة واخلروج االنتشار ضوابط حيث من أو القواعد

ا الشخصية هذه فإىل التوفيقاألقطار، وباهلل .لفذّة
املؤلف
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وسلم عليه اهلل صلى املصطفى
وفاط علي عنهماماإلمام اهلل رضي الزهراء ة

احلسني اإلمام
العابدين زين علي اإلمام

الباقر حممد
الصادق جعفر
العريضي علي
النقيب حممد
عيسى

املهاجر أمحد
عبداهلل
علوي
حممد
علوي
خ قسمعلي الع

مرباط صاحب حممد
علي

املقدم الفقيه حممد
علوي

الدويل موىل ةحممد
السقاف عبدالرمحن
السكران أبوبكر

العيدروس( )عبداهلل
علويوأب شيخ العدين بكر

 



 

 )١٤(

اإلمام واليته،هو على املتفق األولياء وسلطان إمامته، على اجملمع
ـادة الس وزعيم احملققني، علوم قواعد ومقيم العارفني، لواء حامل

وجمدهم مظهرهم ورائد عقدهم وواسطة .العلويني،
يف ـال) العيدروس : ())املشرع((قال وق ـاء، األولي إمام لقب
قال) العيتروس: (بعضهم األسد، أمساء ـة: (اجلوهريمن ) العترس

ـة العالم ـال ق األسد، أوصاف من وهو والشدة، بالعنف األخذ
حبرق عمر بن يف: حممد أُبدلت الفوقانية التاء داالً) العيدروس(فلعلّ

مقدَّم والعيدروس السباع، مقدَّم األسد أن شك وال املخرج، الحتاد
عصره يف .األولياء

يف عنه اهلل رضي ـنةولد س ـة احلج ذي شهر من األوائل العشر
قال٨١١ السقاف عبدالرمحن الشيخ جدُّه بوالدِته بشَّر وملا هو: ،

العظيم القرآن وحفظ وقته، ـيخ) ١(صويف الش جده حياة من وأدرك

                                                           
باعلوي) ١( عمر بن حممد الصاحل السيد يد على القرآن ـرموت((. تعلم حض ))تاريخ

ص  . ٧٥٨للحامد



 

 )١٥(

سنوات مثان بأنه)١(عبدالرمحن وأخرب عليه وقرأ وبرك إليه نظر وقد ،
شأن له .سيكون

كرميةً نشأةً ـبنشأ امللق ـر بك أيب ـام اإلم والده رعايِة حتت
ـه، وعطف بنظره وغمره بطفولته االعتناء أحسن حيث بالسكران،
فكفله سنوات، عشر وعمره والده ومات رجولته، سر من ومنحه
ـار، احملض ـر عم الشيخ املغوار اإلمام الشيخ عمه به واعتىن ورباه

و ـره نظ حتت وجعله وقلبه، روحه أبناء سلك يف ـه،وأدرجه مسع
وأفرغ والكتاب، السنة يف مبا والعمل اآلداب تربية إخوته مع ورباه
وإحساناً، ويقيناً وإمياناً أمناً جواحنه مأل ما األبوة سر من جوفه يف
ـديثي واحل ـرآين الق والفهم به والعمل العلم بني الصبا منذ يتقلب
ـيوخ ش ـن م خنبة إىل وأسلمه طلبه، يف واملثابرة والفقهي واللغوي
فرائد من ويتعلم م ويتدرب وافراً، نصيباً منهم لينال العصر ذلك

الشيوخ من م انتفع من مجلة ومن وظاهراً، باطناً :العلم
باعبيد-١ عبداهلل بن سعيد .الفقيه
بامراون-٢ عبداهلل العالمة .الشيخ
باهرمز-٣ إبراهيم الشيخ الرباين مل .العا

                                                           
بارشيد) ١( حممد بن أمحد بنت السابق. والدته  .٧٥٧صاملصدر



 

 )١٦(

باق-٤ عبداهلل العالّمة .شريالشيخ
ـرموت حض يف ـرواة وال ـدثني احمل عشرات من احلديث ومسع

احلجازجهاتو إىل ورحلته سفره بعد مث .)١(اليمن،
خاص اعتناء له ـهاج((و))اخلالصة((و))بالتنبيه((وكان ،))املن

وتدقيق ومراجعة حبث قراءة مراراً .قرأها
مجل حسن بن حممد اجلليل السيد على التصوف علوم الليل،وقرأ

وحسن وحممد وشيخ أمحد أعمامه .وعلى
األ العالّمة عن العربية علوم عبداهللوأخذ بن حممد بن أمحد ديب

علي بن حممد العالّمة الشيخ على والصرف النحو يف وقرأ بافضل،
وغريهم .باعمار

                                                           
صاحب) ١( الدرية((ذكر بن))الكواكب عيدروس العيدروسالسيد أمحد بن حسني

إىل صمشالسفره واحلجاز يف١٤٩اليمن ـد احلام ـاحل ص السيد يذكر بينما ،
سفر))تارخيه(( العيدروس لإلمام يعرف مل ـذاأنه ه ـرموت((. مل حض ـاريخ ))ت

 .٧٦٥ص
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مثاله مبا جماهداته وصف التراجم كتب يف ـه: ورد جماهدات وأما
ـيخهفبح وش عمه أدخله كاهله، محله جهاد ولواء له ساحل ال ر

يقول وكان صغري، وهو اجملاهدة يف احملضار عمر ابن: الشيخ دخل
متراتأ سبع على ويفطر يصوم سنني سبع ابن وهو اجملاهدة يف خي

ـداد أم مخسة إال فيها يأكل مل سنة عليه ومضت غريها، يأكل ال
الشرعي .باملد

نفسه عن ـرب: وقال وأخت ـوفية الص كتب أطالع بداييت يف كنت
أكثر النوم وهجرت كثرياً، نفسي أُجوع فكنت م، مبجاهدا نفسي

سنة عشرين .)١(من
ع الشيخ عمه ـدروالزم وت ـلوك الس طريقة يف احملضار يفجمر

ـه، مهجت ـل حم وأحلّه بابنته احملضار عمر الشيخ زوجه مث مراتبها
با: وقال ولو بابنيت ـىأزوجه عل أتاين ولو غريه أزوجها وال ألدىن

ـوى وانط الشريف التحكيم وحكّمه التصوف خرقة وألبسه الدنيا،
ـر وس الباطن علوم مجلة منه ونال احملضار عمر عمه يف تاماً انطواًء
ـة رتب ـغ بل حىت جبدارة اخلالفة منصة على وأقعده الظاهر، علوم

                                                           
السابق) ١(  .املصدر
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با عليها يعقد رتبٍة يف وصار األكابر ـهاملشايخ ل واعترف خلناصر،
ومعاصر متقدم كل .)١(بالكمال

صاحب ـة((قال الدري ـب ـان : ))الكواك ـيخ-وك الش أي
ـيخ-العيدروس الش ـان وك الوصول، حيصل به إذ اخلمول، حيب

ونقيباً اجللي القدر ذوي على شيخاً احملضار عمر الشيخ عمه األكرب
علوي، بين ابنعلى الترمجة وصاحب العاملني رب رمحة إىل فانتقل

ـام اإلم إىل يذهبوا أن إىل األشراف رأي فاجتمع ، وعشرين مخس
الليل مجل حسن بن حممد بروغَة-اجلليل مقيماً عن-وكان فاعتذر

فقالوا ، ـا: نفسه من لذلك ترضاه من علينا ـالة،قدِّم ص ـلى فص
ملا يوفقه أن اهلل من وطلب ـدرهاالستخارة ص اهلل ـرح فش خيتاره

له وقال بيديه وأمسك إليه فقام العيدروس، على: بتقدمي املقدم أنت
ـنه س ـغر لص فاعتذر ، ووضيع شريف كل على واملتكلم اجلميع
يف وأَلَحُّوا إليه كلهم فقاموا أعمامه، وجود سيما ال قيامه وضعف

                                                           
الدرية(() ١(  .١٥١-١٥٠ص))الكواكب
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اآلفا يف وانتشر تقدميه على االتفاق وقع فحينئذ عليه، صيته،ذلك ق
نفيس بأنفس واالشتغال والتدريس لإلقراء .وجلس

التدريس منصة يف علماً العيدروس اإلمام م،ظهر ـ تكل إذا فكان
الفقه ويف روايته، ذو فهو احلديث ويف رايته، حامل فهو التفسري يف

لقراء مستمع فالكل ذلك غري يف أو غايته، خاضفمدرك ما ،وإذا ته
اهلل ـق طري يف ـاء وج بقراءته، احلاضرين أبكى التصوف علوم يف
ـني ب ـع مج القريب، واملسلك الغريب واملنهج العجيب باألسلوب
ـبري الك ـيخ الش ـفه وص كما واملقال واهلمة واحلال والعمل العلم

باقشري أمحد بن :حممد
ـاهد ش ـِة بالوالي ـٍب قَلْ كُل ـلَه ِم فؤاٍد ـيوكُل مِل ـِه محبَِّت ن
ـِلِه فَض ـب مرات ـى أعل ما وِليفِللِّه ما وأَوسع أَعطَى ما وأَجزلَ
شأِْنِه عظِْم يف شكَّ ال الفىت قُِلفِنعم ناله الذي الفضِل يف ِشئْت فما



 

 )٢٠(

ـدي واجملته ـالء الفض األعيان من مجلة العيدروس باإلمام نانتفع
ومنهم :النبالء

بكر-١ أيب بن علي الشيخ .أخوه
احلمرا-٢ صاحب عبدالرمحن بن عمر .الشيخ
باكثري-٣ أمحد بن عبداهلل .الشيخ
قسمالشيخ-٤ الشيبةاأمحد علوي .بن
اهلجراين-٥ عفيف بن حممد .الشيخ
العيدروسابنه-٦ عبداهلل ابن العدين أبوبكر .الشيخ
بابنه-٧ حسني العيدروسالشيخ اهلل عبد .ن
الشيخ-٨ العيدروسابنه عبداهلل بن .شيخ

يف الدرية((قال ـاىل : ))الكواكب تع باهلل العارف اإلمام وكان
والشيخ علي بن سعد العابدين وتاج عيديد صاحب علي بن حممد
ـو وعل قدرهم جاللة على االتفاق مع باوزير عبدالرمحن بن عبداهلل

صحب الزم ممن ـأنهمنصبهم ش ـو بعل لعلمهم طريقته عنه وأخذ ته
ومكانه مقامه .)١(وارتفاع

                                                           
ص) ١( السابق  .١٥٢املصدر



 

 )٢١(

العيدروس اإلمام ـوى: يقول س ـهاج ومن طريق لنا فليس وبعد
اجملتهدين وبقية املصنفني سيد كله ذلك شرح وقد والسنة، الكتاب

ا الشان العظيم الزمان أعجوبة كتابه يف الغزايل اإلسالم مللقبحجة
الدين(( علوم ـنة))إحياء والس الكتاب شرح عن عبارة هو الذي

واعتقاداً واعتباراً وباطناً وظاهراً وآخراً .)١(أوالً
مطالعة عن أصحابه ينهى عنه اهلل رضي املكية((وكان ))الفتوحات

أكابر))الفصوص((و من أنه واعتقاد مؤلفها يف الظن حبسن ويأمرهم
العارفني ـوضاألولياء وغم ـوم العم فهم عن لعلوها إالّ وماذاك ،

تصل ا فإ اإلسالم حجة كتب خبالف الفهوم، من كثري عن معانيها
ـاص اخل ا العلم إىل الوصول يف ويشترك األفهام معانيها فهم إىل

.)٢(والعام
عنه اهلل رضي واحلقيقة: ويقول بالتقوى األخذ الطريقة أن اعلم

ومشاهدة املقصد إىل منازلالوصول املقامات وحقيقة التجلي، نور
عيوب معرفة واآلخر املناهي، وترك األوامر امتثال وأوهلا القلوب،

                                                           
ا) ١( صاملصدر  .١٥٣لسابق

السابق) ٢(  .املصدر



 

 )٢٢(

ـدة احلمي بالصفات والتحلي الذميمة الصفات من وتنقيتها النفس
املوىل .وذكر

ـن م ـل يفع ـا مب املرء إعجاب وأعظمها كثرية، النفس وعيوب
مقا من يصعد ال أن السالك وشرط ـىتالطاعات، ح ـام مق إىل م

األول املقام حد .يستويف
ما فهي األحوال ـزوأما أون ـبض ق أو طرب من القلب على ل

مجع أو تواجد أو وجد أو أنس أو هيبة أو ذوق أو شوق أو بسط
معنوي شرب أو صحو أو سكر أو غيبة أو بقاء أو فناء أو فرق أو

ـ املكاش ونتائج التجلي ونور القرب مثرات من جيدونه أوكما فات
أو ـرة حماض أو ـور حض أو جتلي أو تستر أو إثبات أو حمو أو ِري

غريه أو متكني أو تكوين أو طوالع أو لوامع أو .لوائح
ـوب الغي بلطائف القلب وترويح األنفاس ـاحب)١(وأما وص ،

أرق أرقاألنفاس األحوال وصاحب األحوال، صاحب من وأصفى
املقام وصاحب املقامات، صاحب من منوأصفى وأصفى أرق ات

ـدين العاب العوام من وأصفى أرق الظاهر العلم على والعابد العابد،
املهمل من وأصفى أرق الرخص وصاحب .بالرخص،

                                                           
شرط) ١( جواب بال ، األصل يف  .كذا



 

 )٢٣(

اهلل ـأوامر وب ـاهلل ب العلماء وهم باجلميع، اتصف من والكامل
ورثة العلماء الوراثة، أهل واحلقيقة، والطريقة الشريعة بني اجلامعني

.)١(األنبياء

يف القومآراؤه علوم
القوم علوم ـم: ومن عل اليقني، وحق اليقني، وعني اليقني، علم

ألهل اليقني وحق العلوم، ألهل اليقني وعني العقول، ألرباب اليقني
واملشاهدات .املعارف

ـب الغال كان ما على القلب مشاهدة ومنها كثرية، واملشاهدات
مكاشفات أو وأحوال علم مشاهدة من .عليه

ـب) يفةلط( القل ـة لطيف والروح احلميدة، اِخلصال جممع القلب
الن حال يف معنويٌّ ترقٍّ وهلا الرجوعالروحاين، مث البدن ومفارقة وم

منإليه مركب اإلنسان وأن واجلسد(، سخر)الروح تعاىل اهلل ألن ؛
ـواب) اجلملة(هذه والث ـة، للجمل يكون واحلشر لبعض، بعضها

واألروا للجملة، ـنفسوالعقاب وال اخلري، معدن والروح خملوقة، ح
نور والسر النفس، حبس واهلوى الروح، حبس والعقل الشر، معدن

                                                           
ص) ١( السابق  .٣٦املصدر



 

 )٢٤(

ـارف املع حملّ والقلوب احملبة حمل واألرواح املشاهدة، حمل . معنوي
بعض إشراف: العارفنيوقال عليه لك ما ال،السر ـا م السر وسر

و الروح، من أشرف والسر احلق، لغري عليه ـرفاطالع أش الروح
األسرار قبور األحرار وصدور القلب، .)١(من

يف القومآراؤه طريق سلوك منوذج
ـة ثالث وهلا واملقامات، املنازل أول وهي التوبة، القوم طريق أول

:شروط
الذنوب-١ من عمل ما على .الندم
احلال-٢ يف املعصية .ترك
أبداً-٣ يعود ال أن على .العزم

آدم حق به تعلق احلقوق،وإن من اخلروج وهو رابع شرط فلها ي
غري إىل وثالثاً ثانياً توبته منه قبلت تاب مث توبته نقض مث تاب فمن

املذكورة الشرائط لتوبته دامت ما .اية

                                                           
ص) ١( السابق  .٣٧املصدر



 

 )٢٥(

يف اجملاهدةآراؤه
واجلوع: اجملاهدة والصمت، والعزلة، القرآن،السهر، .وتالوة

يف التقوىآراؤه
اتقاء التقوى بعدهأصل من مث املعاصي، اتقاء بعده من مث الشرك،

الفضالت اتقاء بعده من مث الشهوات، .اتقاء

يف والرجاءآراؤه اخلوف
اهلل عقاب خمافة اهلل معصية ترك .اخلوف

الثواب نيل يف طمعاً الطاعة حسن .والرجاء
الذنب يف التمادي الكاذب .والرجاء

اإلمي شروط من والرجاء اخلوف، ـوفوالتمين اخل زال ومن ان،
قلبه خرب والرجاء .منه

يف احملمودآراؤه احلزن
ـادة وزي فضيلة واحلزن الذنوب، على والندم اآلخرة حزن وهو

معصية بسبب يكن مل ما .للمؤمن



 

 )٢٦(

يف اخلشوعآراؤه
اهلل ـلى ص املصطفى قال كما القلب، خشوع اخلشوع حقيقة

املصلي يف وسلم خلشع((: عليه قلبه خشع جوارحهلو ومنه))ت ،
الغيوب عالم وطاعة الذنوب، عن .بعده

يف النفسآراؤه خمالفة
ـدرجات ال وأرفع النفس، خمالفة اهلل إىل الوصول أركان وأقوى

النفس خمالفة اهلل أوجه. عند ثالثة على ـة،: والنفس ولوام مطمئنة،
.وأمارة
وال: فاملطمئنة-١ ـاىل تع اهلل بطاعة اطمأنت اليت ـبهي تطل

أمره .خمالفة
ـى: واللوامة-٢ عل وحتمله الذنوب على الرجل تلوم اليت هي

واإلنابة .التوبة
ـاحبها،: واألمارة-٣ لص املهلكة وهي بالسوء، تأمر اليت هي

وربه العبد بني حجاب أعظم .وهي
للطالب وينبغي خمالفتها، النفس دواء العارفني ـالفوعند خي أن

شي منها يقبل وال تعاىلئانفسه اهلل رضا يوافق ما .إال



 

 )٢٧(

يف والغيبةآراؤه احلسد
ـن م ـد أح ـد عن كانت نعمة زوال الشخص يطلب أن احلسد
ـى يرض ال ألنه اهلل؛ عن صاحبه يبعد شيء أشد واحلسد املسلمني،

العارفني وعند تعاىل، اهلل جائزة: بقضاء والغبطة يسود، ال ،احلسود
الرجلُ يرى أن أووهو صالح يف أنأحداً ـتمىن في ـال، م أو خري

الشخص ذلك عن النعمة تلك زوال يتمىن أن غري من مثله .يكون
مليبةوالِغ ـإن ف فيه، كان ولو يكره مبا غيبته يف أخاك تذكر أن

ـان يرتفع ال وكالمها الغيبة، من أشد والبهتان تان، فهو فيه يكن
ويد له ويستغفر يتوب مث منه يستحلل أن التوبة بل .عوبالتوبة،

يف القناعةآراؤه
املفقود، عن الطمع وزوال باملوجود االكتفاء العارفني عند القناعة

العارفون ـى: وقال عل ـتطال واس زمانه أهل من استراح قَِنع من
.أقرانه

يف التوكلآراؤه
قضاء من عليه جيري مبا ويرضى تعاىل اهلل إىل أمره يكل املتوكل

حمل والتوكل وقدره، تعاىل ـباباهلل األس يف ـة واحلرك القلب، اله



 

 )٢٨(

وتعاىل،ت سبحانه اهلل قبل من التقدير أن العبد حتقق بعد التوكل نايف
فبتيسريه شيء اتفق وإن فبتقديره، شيء تعسر .فإن

العارفني عند التوكل العبودية: وشروط يف البدن ـق. طرح وتعل
بالربوبية بالكفاية،القلب أُ،والطمأنينة مفإن وإن ـكر ش ـععطي ن

.صرب
صحبةُ تفارقهم ال العارفون ومقراٍضوركوٍةوخيوٍطإبرٍةوكان

األشياءوشيٍء ومعرفة عليه والتوكل باهلل القلب تعلق مع الزاد من
وإليه .منه

سنني املطر انقطع ولو تعاىل، اهلل إالّ املتوكل خياف ال أن وينبغي
كان ولعائلته فاقته لسد اهتم وإن رزق، ألجل يهتم ـارةال كف مهه

فإنّ للناس، تعاىل اهلل من الرمحة سأل أيضاً املطر انقطع وإن لذنوبه،
للناس تعاىل اهلل من عذاب املطر .انقطاع

يف الشكرآراؤه
وجه على املنعم بنعمة االعتراف احلقائق أهل عند الشكر حقيقة
ـثري الك عطاؤه ومعناه شكور، بأنه نفسه اهلل وصف وقد اخلضوع،

الثواب اليسريمن العمل .على



 

 )٢٩(

ـو ه ـن م إىل فانظر الشكر حالوة من أمنوذٍج إىل اشتقْت وإذا
ـالً، أص ـك فوق ـو ه ـن م إىل تنظر وال األمور، مجيع يف دونك

شكربواعترافُك الشكِر عن .العجز

يف اليقنيآراؤه
بعضهم وقال اإلميان، قوة هو العارفني عند مث: اليقني املعرفة هو

التصد مث ـهاليقني ونتيجت ـة، الطاع مث املشاهدة مث اإلخالص مث يق
والسنة الكتاب واتباع املناهي واجتناب األوامر .امتثال

يف الصربآراؤه
جترع عند والسكون املخالفات، عن التباعد العارفني عند الصرب

املعيشة بساحات الفقر طول مع الغىن وإظهار .الغصص
العارفني ت: وعند غري من املرارة ـربجترع ص الصرب وأفضل عبس،

ـة ومتابع ـات الطاع ـن م األوامر وامتثال الذنوب ترك على العبد
والسنة .الكتاب



 

 )٣٠(

يف املراقبةآراؤه
العلم هلذا واستدامته عليه وتعاىل سبحانه احلق باطالع علم املراقبة

فليحفظ العلم هذا له ومن لربه، يفأمراقبة جيري وما وأقواله فعاله
ي ال عما اهللخاطره ـاب خط جريان الدوام على ولينظر اهلل، رضي

العارفون وقال والنهي، األمر من معه فكن: تعاىل للناِس جلست إذا
يراقبون م فإ عليك، اجتماعهم يغرَّنَّك وال ولنفسك، لقلبك واعظاً

باطِنك رقيب واهلل .ظاهرك

يف ىالرضآراؤه
بعضهم آخرون: قال وقال كسيب، ش: هو حيلهو القلبيء يف

تعاىلىوالرض،كاألحوال اهلل تقدير على االعتراض .ترك

يف العبوديةآراؤه
أشياء أربعة العارفني عند ـظ: العبودية واحلف ، ـالعهود ب الوفاء

املفقود عن والصرب ، باملوجود والرضاء ، .للحدود



 

 )٣١(

يف اإلرادةآراؤه
ـع ومج الشهوات، اتباع من العادة عليه ما ترك ـال،اإلرادة امل

ذلك وغري الدنيا ـب. وحب طل يف القلب وض اإلرادة وحقيقة
وتعاىل سبحانه اهلل إىل .احلق

يف االستقامةآراؤه
ـاع اتب ـو ه والصراط املستقيم، الصراط على الثبات االستقامة
ـاهراً ظ اهلل ـوى وتق الشرعية باآلداب والتمسك والسنة الكتاب

تزلزل غري من أه،وباطناً عالمات ـدِّرفمن تك ال أن ـدايات الب ل
فترةٌ م.معاملتهم منازال تصعِّب ال أن التوسط أهل عالمات ومن

وقفةٌ م أهل.ومواصال عالمات معهمومن تتداخل ال أن النهايات
.حجةٌ

العارفني بعض ـإن: قال ف كرامة، طالب ال استقامة صاحب كن
باالستقام يطالبك وربك الكرامة، طلب يف متحركة .ةنفسك



 

 )٣٢(

يف اإلخالصآراؤه
ـك بطاعت تريد أن وهو بالقصد، الطاعة يف احلق إفراد اإلخالص

تصنٍع من آخر شيء دون تعاىل اهلل إىل واكتسابلالتقرب لمخلوق
اخللق من مدح حمبة أو الناس عند العارفون. حممدة يعرف: قال ال

قطعه إال شيء على وضع ما اهلل سيف والصدق خملص، إال .الرياء

يف احلياءآراؤه
وجوه إىل احلياء العارفون :قسم

السالم-١ عليه آدم كحياء اجلناية، .حياء
يقولون-٢ املالئكة، حياء وهو التقصري، حق: حياء عبدناك ما

.عبادتك
جبناحه-٣ تسربل حني السالم عليه كإسرافيل اإلجالل، حياء

تعاىل اهلل من .حياء
الكرم-٤ رسول: حياء كانكحياء وسلم، عليه اهلل صلى اهلل

تعاىلييستحي فقال خيرجوا أن أضيافه ـني﴿: من مستأِْنِس وال
.﴾ِحلِديٍث



 

 )٣٣(

احلشمة-٥ أن: حياء ـتحى اس ـا مل عنه اهلل رضي علي كحياء
فاطمة ملكاِن املذي حكم عن وسلم عليه اهلل صلى النيب .يسأل

االستحضار-٦ ـني: حياء ح السالم عليه موسى ـالكحياء ق
ـاىل: لربه تع قال أسألك، أن فأستحِيي احلاجةُ يل لَتعِرض : إين

دوابك وعلف عجينك ماء حىت .سلين
اإلعزاز-٧ ـد: حياء العب إىل ـدفع ي سبحانه الرب حياء وهو

ـت فعل ـا م ـت فعل فيه فإذا الصراط، يعرب ما بعد خمتوماً كتاباً
لك غفرت فقد فاذهب عليك أظهر أن .)١(فاستحييت

يف احلريةآراؤه
األشياء من خلوصها أي الذات وحرية اخللوص، اللغة يف احلرية
ـب ح ـن م الذات صفاء عن عبارة احلقائق أهل وعند املذمومة،

اخلاطر وتعلق الشهرة أو اجلاه، وحب اهللبكلالدنيا، ـوى س ـا م
.تعاىل

                                                           
أعلم) ١( واهلل حديث: قلت منه ِص((ولعل عبده يد يرد أن يستحيي اهلل  .))فراإن



 

 )٣٤(

يف الذكرآراؤه
نوعني على واعل: الذكر القلب، ذكر مث اللسان أولذكر ـه أن م

القلب ذكر مث تكلفاً، القلب ذكر مث اللسان، ذكر ومبدؤه الطريق،
بعده اهلدى وإمنا طبعاً، القلب على املذكور استيالء مث أعين،طبعاً،

اهلل .هدى

يف الفتوةآراؤه
العارفون أيضاً: قال وقالوا اإلخوان، عثرات عن الصفح : الفتوة

على فضالً لنفسك ترى ال أن ـنالفتوة م ـعبة ش واملروءة غريك،
.الفتوة

يف الفراسةآراؤه
احلديث ويف اإلميان، قوة الفراسة فإنه((: أصل املؤمن فراسة اتقوا

اهلل بنور العارفون))ينظر قال يف: ، ـب الغي أنوار سواطع الفراسة
يشهد حىت غيب، إىل غيب من السرائر ملعاين معرفة ومتكني القلوب

أش حيث من إياهااألشياء احلق .هده



 

 )٣٥(

العارفني بعض بصرهم:قال غض عنعن نفسه وأمسك احملارم ن
ـود وتع السنة باتباع وظاهره املراقبة بدوام باطنه وعمر الشهوات

فراسته ختطئ مل احلالل .)١(أكل

يف احلسنآراؤه اخللق
ـل وأق ـدوك، ع حىت اهلل خلق وترحم يؤذيك من إىل حتسن أن

اح اخللق حسن اإلميانمراتب نصف اخللق وحسن األذى، .تمال

يف والسخاءآراؤه اجلود
اإليثار، مث بعده، اجلود مث األوىل، املرتبة هو العارفني عند السخاء
ـذل ب ومن سخاء، صاحب فهو البعض وأبقى البعض أعطى فمن
ماله مجيع أعطى ومن جود، صاحب فهو األقل لنفسه وأبقى األكثر

صاح فهو اجلوع على إيثاروصرب .ب

                                                           
الدرية(() ١(  .٤٥ص))الكواكب



 

 )٣٦(

يف الغريةآراؤه
لغري وأنفاسه أحواله من شيئاً جيعل ال أن هو للحق العبد يف الغرية

وتعاىل سبحانه .احلق
الغري مبشاركة يرضى ال فمعناه بالغرية سبحانه احلق وصف وإذا

عبده طاعة من له حق هو فيما .معه

يف الواليةآراؤه
أشياء ثالثة الويل باهلل:عالمة باهللشغله ومهّه ، اهلل إىل وفراره ،.

يف الدعاءآراؤه
وسلم عليه اهلل صلى العبادة((: قال مخ إظهار))الدعاء والدعاء ،

العبودية .فقه
و بالسكوت قالوا احلكموطائفة جريان حتت مباىالرضمثاجلمود

أوىلسبق وتعاىل سبحانه احلق اختيار .من



 

 )٣٧(

يف الفقرآراؤه
األ شعار وتعاىلالفقر سبحانه احلق واختيار األصفياء وحلية ولياء

والفقراء واألتقياء األنبياء من ـع،خلواصه ومواض ـاده عب ـفوة ص
.أسراره

العارفون فجملة: وقال أفضل؟ أيهما والغىن الفقر يف الناس تكلم
قالوا العارفني فيه: من يصان مث كفايته الرجل يعطى أن .األفضل

يف التصوفآراؤه
ـهالصويف ب واملراد الصوف، البس أعين الصوف، إىل منسوب

ـة وحقيق القلوب، بتصفية واملشتغلة بالتعبد املعروفة اجلماعة اآلن
العارفني وعند به، ويحِييك عنك احلق مييتك أن التصوف: التصوف

ـة وعالم دِني، خلق كل من واخلروج سِني خلٍُق كل يف الدخول
ك يكون أن الكبري خيرجالصويف وال قبيح كل عليها يطرح األرض

مليح كل إال .منها



 

 )٣٨(

يف اآلدابآراؤه
فيه اجتمعت الذي فاألديب اخلري، خصال اجتماع اآلداب حقيقة
ـل يص طاعته يف وبأدبه اجلنة إىل يصل بطاعته والعبد اخلري، خصال

اهلل .إىل
العارفني بعض حبفظ: قال والبالغة الفصاحة يف الدنيا أهل أدب

العرب وأشعار امللوك وأمساء .العلوم
وحفظهاأهلوأدب اجلوارح وتأديب النفوس رياضة يف اآلخرة

الشهوات .عن
ـرار، األس ـاة ومراع القلوب، طهارة يف اخلصوصية أهل وأدب
وحسن اخلواطر، إىل االلتفات وقلة الوقت، وحفظ بالعهود، والوفاء

مقا يف احلضور وأوقات الطلب، مواقف يف القرباألدب .مات

يف السفرآراؤه
قسمني على البدن: السفر بقعة: سفر إىل بقعة من االنتقال . وهو

القلب صفة: وسفر إىل صفة من االرتقاء .وهو



 

 )٣٩(

يف الصحبةآراؤه
أقسام ثالثة على ـة: الصحبة احلقيق يف وهي فوقك، من صحبة

ـار اإليث ـوع املتب ـى عل تقضي وهي دونك، من وصحبة سالمة،
والفتوةوالشفق .ة

يف املوتآراؤه عند األحوال
ومنهم الرجاء، عليه الغالب وبعضهم اهليبة، عليه الغالب بعضهم
الشفقة ومجيل السكون له أوجب ما احلالة تلك يف له كشف .من

يف املعرفةآراؤه
صدقالعارف مث وصفاته، بأمسائه وتعاىل سبحانه احلق عرف من

م تنقى مث معامالته، يف بالباباهلل طال مث وآفاته، الرديئة أخالقه ن
اهلل وصدق إقباله جبميع اهلل من فحظي اعتكافه، بالقلب ودام وقوفه
إىل ـه بقلب يصغي فال نفسه، هواجس عن وانقطع أحواله، مجيع يف
نفسه آفات وعن أجنبيا اخللق عن صار فإذا غريه، إىل يدعوه خاطر

نقيا واملالحظات املساكنات وعن تعاىلبِريئا اهلل مع السر يف ودام ،
احلق قبل من محدَّثاً فصار رجوعه إليه حلظة كل يف وحق مناجاته،



 

 )٤٠(

أقداره؛ تصاريف من جيريه فيما وأسراره مناجاته بتعريف سبحانه،
عار ذلك عند ذمسي قال ، معرفة حالته وتسمى ـهوفاً، رمح النون

ثالثة:اهلل العارف :عالمة
يطف-١ معرفئال ورعهنور نور .ته
ظاهراً-٢ عليه ينقص مبا والعلم الشريعة من باطناً يعتقد وال

أي احلكمة، الشريعة:من خيالف شيء .ال
اهلل-٣ نعم كثرة حتمله اهللعلىوال حمارم أستار .هتك

يف احملبةآراؤه
للعبد اهلل من تكون هلل،احملبة العبد من تكون اهلل،وقد حمبة فأما

للعبد اتعاىل حمبة وأما خمصوص، إلنعاٍم إرادته ـاىلففي تع هلل لعبد
تةفحال قلبه من علىفطُلْجيدها احلالة تلك حتمله وقد العبارة، عن

وعد إليه، واالحتياج عنه الصرب وقلّة رضاه وإيثار ـرارمالتعظيم الف
بقلبه ذكره بدوام االستئناس ووجود احملبة،،منه من أزيد والشوق

أزي ـاءواالشتياق لق إىل ـوب القل اهتياج والشوق الشوق، من د
وهو الشوق-احملبوب، ال-أي واالشتياق والرؤية، باللقاء يسكن
باللقاء .يزول



 

 )٤١(

يف املشايخآراؤه قلوب حفظ
وعلى عليهم، اخلالف وترك املشايخ قلوب حفظ املريد على الزم

أفعالَه وحملَه عليه، االعتراض وترك شيخه قلب حفظ وأقوالَهاملريد
نقض فقد بقلبه عليه اعترض مث شيخا صحب فمن مجيل، وجه على

العارفون قال الصحبة، وشيخه: عهد ألستاذه قال ؟: (من م ـ مل) ِل
.يفلح

يف األولياءآراؤه كرامات
جائز األولياء كرامات وظهور،ظهور جوازه، من مينع شيء فال

جل الكرامات تكون وال صدق، أمته على ـاء،الكرامات األولي ميع
يف ـدح يق مل كرامة منه تظهر مل و األولياء أوصاف فيه كان ومن
ـهم وبعض ا، خيفو وأكثرهم ظهورها، يف خمتلفون فاألولياء واليته،
من ويتوبوا م ليقتدوا طريقتهم، وتصان صدقهم ليظهر ا، يظهرو

بربكتهم .املعاصي



 

 )٤٢(

يف للمريدينآراؤه العارفني وصايا
ـل مث ـه الفق كتب من العلوم من شيئا حيصل أن للمريد ينبغي

ـب))التنبيه(( كت السلوك كتب ومن النووي، ومنهاج إسحاق أليب
ـ ك العابدين((الغزايل األصل((و))منهاج ـوم((و))األربعني عل ـاء إحي

احملاسن((و))الدين ـاده))اإلرشاد((أو))نشر اعتق ـه ب ليصح لليافعي،
أحدا ويقلد منوعبادته الشافعي أصحاب من الفقه يف الفقهاء من

شيخا وليقلد الضرورة، عند إال الرخص وليترك املذكورين، األئمة
وما خاطره يف جيري ما شيخه على وليعرض اجلنة، طريق سلوك يف
ويشرح الشيطاين، اخلاطر من الرمحاين اخلاطر له ليميز نومه يف يرى

فيها مبا والعمل وعلومها املقامات .له

يف اللباسآراؤه
من جيد ما يلبس من فمنهم خمتلف، اللباس يف اجتهادهم أن اعلم

جيدونه ما يلبسوا أن أيضا املريدين ويأمر تكلف، ـن. غري م ومنهم
واحد ثوب من أكثر ـاط،يكره لالحتي ـوبني ث ـز جيي من ومنهم

أي اآلخر:للطهارة، لبس ثوب تنجس .إذا



 

 )٤٣(

يف السماعآراؤه
مساع أن يسمعاعلم مل إذا وللتلذذ النغم الطيبة باألحلان األشعار

وال ـة، اجلمل يف ـاح مب الشرع يف مذموم على يسمع مل و حمظورا
ـلم، وس عليه اهلل صلى النيب يدي بني أنشدت األشعار أن خالف

إنشادها يف عليهم ينكر مل و مسعها .وأنه
أبوح اإلسالم حجة اإلمام وقال كثرية، للعلماء تصانيف امدوفيه

كتاب يف الغزايل حممد بن ـدين((حممد ال علوم ـر))إحياء آخ يف
والوجد السماع ـد: كتاب وق حمضاً، حراماً يكون قد السماع إن

مكروهاً يكون وقد مستحباً، يكون وقد مباحاً، .يكون
من الناس ألكثر فهو احلرام ـهوةالشبانأما ش عليه غلبت ومن ،
ه ما إال السماع حيرك فال الصفاتالدنيا من م قلو على الغالب و

.املذمومة
ي ال ملن فهو املكروه ـزوأما ـنن ولك ـوقني املخل صورة على له

اللهو سبيل على األوقات أكثر يف له عادة .يتخذه
احلسن بالصوت التلذذ من له حظ ال ملن فهو املباح .وأما

ـرك حي مل و ـاىل تع اهلل حمبة عليه غلبت ملن فهو املستحب وأما
احملمودةالسماع الصفات إال .منه



 

 )٤٤(

نبذا العيدروس أمحد بن حسني بن عيدروس الشريف السيد مجع
كتابه يف الدرية((هامة ـيدنا))الكواكب س ومكاتبات وصايا من

ـع ومج كتب ما كافة لنقل يتسع ال هنا واجملال العيدروس، اإلمام
بأ نكتفي وإمنا وخاصةمنها، االستفادة، سبيل على منها لوامع خذ

اهلل إىل املريد سري حول يدور واملكاتبات الوصايا مواضيع حمور أن
اجملاهدة طريق من الوصول .ووسائل

بالسلوك تعريف
ـراءة ق وهو والعمل، بالعلم اخللوة دخول ـه((السلوك ))التنبي

وقراءة فيه مبا ا((و))الدرر((والعمل ـلاألربعني ـزايل،))ألص للغ
واإلمكان الطاقة قدر على فيه مبا ربع،والعمل قراءة ))التنبيه((وإالّ

وقراءة فيه، مبا والعمل إسحاق اهلداية((أليب فيها))بداية مبا والعمل
واإلمكان الطاقة قدر .على

ـل عاق مل عا بصري عارف شيخ بإشارة اخللوة يدخل ذلك وبعد
والوص السلوك يعرف ـةناقل والطريق ـريعة الش ـن م ويعرف ل،

له قسم ما .واحلقيقة



 

 )٤٥(

ـاء العلم قال كما واحد واحلقيقة والطريقة ـريعة: والشريعة الش
كالسمن واحلقيقة كالزَّبد، والطريقة .)١(كاللنب،

ـاهره ظ نور يقع حىت الشريعة بلباس ظاهره الطالب أي-فليزين
الطبيعية-الشرع الظلمة قلبه عن ويزيل قلبه ـةيف للطريق وميكن ،

ـزال ـةن والعزل بالتقوى واألخذ الصاحل العمل والطريقة قلبه، يف ول
ـع وقط الفروض بعد والوضوء والسهر والذكر والصمت واجلوع

ومقامات .منازل
ـع وض ـيخ ش فكل خمتلفون، ـة((والعارفون يف: أي-))طريق

ـة-التسليك طريق وضع فبعضهم واملقام، احلال من عليه هو عما
ـدة،اجلل الوح ـة طريق ـار اخت وبعضهم وتربيتهم، الناس مع وس

ـن م ـا وغريه ـالة وص ـوم ص من األوراد كثرة طريقه وبعضهم
ـيش واحلش احلطب ومحل الناس خدمة طريقته وبعضهم الطاعات،
اختيار طريقه وبعضهم بثمنه، ويتصدق السوق يف ويبيعه ظهره على

ـل ويأك وجد ما فيلبس األحوال مجيع يف له اتفق ـدما وج ـا م
.وهكذا

                                                           
ص) ١( السابق  .٦٠املصدر



 

 )٤٦(

التجلي))احلقيقة((وأما نور ومشاهدة املقصد إىل الوصول فهي
حلارثة وسلم عليه اهلل صلى النيب قال ـا: كما فم حقيقة حق لكل

فأجاب إميانك؟ ـدي:حقيقة عن فاستوى الدنيا عن نفسي عزفت
ليلي وأسهرت اري وأظمات وفضتها، وذهبها ومدرها .. حجرها

ـاألحوطاحلديث، ب وأخذه شريعته بأمر وقيامه اهلل بدين فتمسكه
بس طريقوالعزمية املشتهبات عن نفسه وعزف عنة،هره وانكشافه

حقيقةٌ اآلخرة .)١(أحوال

األربعينية خبلوة تعريف
ـيئاً ش ـني األربع من العارفني القوم مطلوب الليس ـاً خمصوص

اهلل كتاب على وقفوا ملا لكن غريها؛ يف ـوليطلبونه رس وحديث
ـالم الس ـه علي موسى قصة يف بالذكر األربعني اهلل خص وقد : اهلل

أربعني﴿ ربِِّه ِميقات فتمَّ بعشٍر وأَتممناها ليلةً ثالثني موسى وواعدنا
وسلم﴾ليلةً عليه اهلل صلى اهلل رسول قال هلِل((: وكما أخلص من

م احلكمِة ينابيع ظهرت صباحاً لساِنهأربعني على قَلِْبِه أَح))ن وابُّ؛

                                                           
الس) ١( صاملصدر  .٦٢ابق



 

 )٤٧(

مجيع على األربعني حكم ينسحب أن رجاء باألربعني الوقت تقييد
األربعني يف كهيئتهم م أوقا مجيع يف فيكونون م، .زما

ـرِّ س ومعىن سرٌّ، احملققني واملشايخ للعارفني األربعني يف ويلوح
طين فخمر تراٍب من آدم بتكوين أمر اهلل أن أربعنيذلك بيده آدم ة

ـاً طلب ـا هن ـذكره ن مل ـع واس استطراد الباب هذا ويف صباحاً،
.)١(لالختصار

ـن ع الكالم وحرفوا قوم واألربعينية اخللوة طريق يف غلط وقد
ـوا ودخل الغرور، باب هلم وفتح الشيطان عليهم ودخل مواضعه،
م ـ أ والسبب ذميم، قصد وعلى مستقيم، صراط غري على اخللوة

ـائعمس وق هلم وظهرت خلوات هلم كانت والصوفية املشايخ أن عوا
ـك، ذل ـب لطل اخللوة فدخلوا فيه، وعجائب بغرائب وكشوفات
عليه ضعفت خلوته يف معتال اخللوة دخل ومن االعتالل، عني وهذا

الصادقات واملنامات .) ٢(الفتوحات

                                                           
ص) ١( السابق  .٦٦املصدر

ص) ٢( السابق املصدر للموضوع، تفصيلية وعباراٍت مجالً  .٦٨حذفنا



 

 )٤٨(

ـه وحركات ـه معامالت ـع مجي يف الشرع متابعة يف كله والدواء
واعتقادهوس نيته يف أحواله مجيع ويف .)١(كناته

األربعينية يف الدخول كيفية
ـني أربع ساجداً خر بالذنب ابتِلي ملا السالم عليه داود أن روي
ومجيع العارفون أمجع وقد الرمحن، من الغفران أتاه حىت وليلة يوماً
ـ أرب ومتمسَّك األمر ِمالك والعزلة الوحدة أن والصوفية ابالعلماء

وهي خلوة، عمره فجميع ذلك على أوقاته استمرت فمن الصدق،
دينه يف العظمى بنفسه،السالمة مبتلى وكان ذلك له يتيسر مل وإن

قيل كما نصيباً، ذلك من لنفسه فليجعل باألوالد مث باألهل مث : أوالً
قلبه يف احلكمة اهلُل أَنبت إال صباحاً أربعني تعاىل هلل عبد أخلص ما

ودواءهاو الدنيا داء وبصَّره اآلخرة يف ورغبه الدنيا يف .)٢(زهَّده
ـدا واح شيئا وقته جاعالً خلوته يف يكون أن اخللوة شرائط ومن

الرضم فعل بإدامة تعاىل هلل أوىوهوبا صالة أو ذكر أو تالوة إما ،

                                                           
ص) ١( السابق  .٦٩املصدر

ص) ٢( السابق الدخول٧٦املصدر مبراتب خاصة وهي حذفت، إضافات الباب ويف ،
أراد إذا  .لألربعينية



 

 )٤٩(

وال الوضوء، إدامة خلوته يف ويالزم ينام ذلك عن فتر فإذا مراقبة،
إ بكلمةينام اهلل ذاكر كان وإذا غلبة، أو ضرورة من إال((ال إله ال
ـدم))اهلل ِق إىل النظر مع وميدها بقلبه يقوهلا باللسان الذكر وسأم
وأبِطفأثبت،احلق سواهلْه .ما

ـاخلبز ب يقنع أن فاألوىل واخللوة األربعينية يدخل من قوت وأما
رطال ليلة كل ويتناول قسمهيتناواحدوامللح، وإن الِعشاء، بعد اوله

نصف ونصفانصفني عليه ـلايفطر اللي ـذكر،آخر بال ـاؤه وإحي
اإلدام ـاول تن اإلدام ترك على يصرب مل وإن ـان،والصالة، ك وإن

التقليل أراد وإن ذلك، بقدر اخلبز من ينقص اخلبز مقام يقوم اإلدام
بنوى قوته ـ-حبجم:أي–يزن حب ليلة كل وينقص خفيف، ةدقل

التمر ذلك نوى .)١(من
ـة أربع على أمرهم بناء أن على الصوفية مشايخ مجيع اتفق وقد

الطعام:أشياء وقلة املنام، وقلة الكالم، وقلة األنام، .اعتزال

                                                           
امل)١( ـك ذل ألهل هامة وتفصيالت إضافات الباب ـامويف ـابق.ق الس ـدر املص

 .٨٠-٧٩ص



 

 )٥٠(

عبداهلل بن سهل اجلليل للسيد قيل يف: وقد ـوع اجل يذهب أين
قال أكله، األربعني يف يأكل من النور: حق ـريه. يطفئه غ ـال : وق

اجلوعالف هلب يطفئ باهلل .رح

وصاياه ومن
اخللق مبدح والدرجات واملنازل والشقاوات السعادات حتسب ال
ـز، العزي وكتابه وجل عز اهلل مبدح والدرجات املنازل بل وذمهم،
ـول الرس ـدح مب وكذلك أيضاً، كتابه يف بذمه والشقاوات والبعد

أي وذمه النبوية، األحاديث يف وسلم عليه اهلل أحاديث،صلى يف ضا
ـوال أق ـمع تس ـال ف وأقواهلم، آثارهم يف وذمهم األولياء ومدح
عليه اهلل صلى رسوله وكالم وجل عز اهلل كالم امسع بل املتكلمني

فقط وأوليائه .وسلم

وصاياه ومن
ـن م العذر واقبل الصادقني، بصداقة وثق املتعلقني بصداقة تثق ال

بعضهم قال كما :املعتذرين
م ـذراًِاقْبلْ معت يأتيك من ـراعاذير فَج أو قال فيما عندك برَّ ِإنْ



 

 )٥١(

ظاهره يرضيك من أَطَاعك مستترافقد يعِصيك من أَحبَّك وقد

وصاياهو من
أصناف ثالثة والناس أحداً، تعاِد وال أصدقاء مجيعا الناس ـِِذ : اختّ

ومناكرين ومتوسطني، ـي. حمبني، س م فمود احملبون ـا. ادةأما وأم
معاونة فصداقتهم ـال. املتوسطون واحتم فكفايتهم املنكرون وأما

أنفع م ومدارا .أذاهم

وصاياه ومن
النساء خمالطة تكثر ولوال نيةاحملظورات صدق .على

وصاياه ومن
برسول واقتد واآلخرة، الدنيا خري جتد إليك أساء من إىل أَحِسن

وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى ـارفني،اهلل الع ـه وأوليائ بيته وآل
وجل عز قوله ذلك يف وأَعِرض﴿: والدليل بالعرِف وأْمر العفْو خِذ

اجلاهلني .﴾عن



 

 )٥٢(

وصاياه ومن
الناس أعز عندهم تكن وعامَّهم خاصَّهم للناس الناس أنصح .كن

وصاياه ومن
الشرور مجيع عن الصمت يف والشرور العيوب مجيع .ستر

وصاي اهومن
وفضله تعاىل اهلل رمحة ويف العزيز اهلل كتاب يف الظن حبسن عليك
ـه خلق على وصربه ورأفته ولطفه وستره وجتاوزه وغفرانه وعفوه

وإحسانه .وحلمه
بيته وأهل وسلم عليه اهلل صلى لنبيه واملتابعة الظن حبسن عليك مث

.وصحابته
ت وال وعامة، خاصة اهلل أولياء يف الظن حبسن كثرةوعليك غرك

مسلٍم كل فإن واحملاسدات، الدنيا حب حيث من واخلالف اآلراء
ـرور، الش من الصدر بسالمة وعليك اخلصوص؟ أهل فكيف ويل
والكرب واحلسد واحلقد والبغي الغيبة على اإلصرار الشرور وعالمة



 

 )٥٣(

الكرب مع الظن وسوء والبخل الغضب وإفراط الفرج شهوة واتباع
.واالزدراء

وصا ياهومن
ـدين ال يف ـوال األح مجيع يف السالمة أراد من بالصمت، عليك
ـالء العق فجمال منه، البد فيما إال بالصمت فعليه واآلخرة والدنيا

والصدق وعلنه. الصمت وسره يفولبهوباطنه ـرار األس ـان كتم
بالعقل إال آدم بين فضل وما والدنيا، .)١(الدين

وصاياه ومن
واحمل احلقد أهل جتادل ـالً،ال أص رضاهم يف تطمع وال اسدات
مستحيل رضاهم .فإدراك

وصاياه ومن
خصوصاً واحملاسدات والرياسات اجلاهات أهل حمبة يف تطمع ال
وال ـوالت واملعق ـوم العل ـون يعرف وال ضعيفة العقول كانت إذا

                                                           
ص) ١( السابق استطراد٨٣املصدر زيادة العقل ويف ،. 



 

 )٥٤(

ذا كانوا إذا م فإ الغزاليات، كالكتب النافعة العلم كتب يطالعون
عليهم يغلب ـبعيات،الوصف الس والصفات البهيميات، الصفات

ـداء ابت يف ـة الطين يف املعجونة والصفات الشيطانيات، والصفات
العليم العزيز تقدير ذلك اآلدميات، .الصور

احلقيقة ومعرفة ا لبا ولب الطريقة وآداب ولبابها الشريعة آداب
لبا ولب يفوأمثارها مشروح ايتها العلوم))اإلحياء((ب مجيع بل ،

عند الزمان أعجوبة وهي ، أسرارها مطوي طي يف وباطنها ظاهرها
والفقهاء .الصوفية

يطالع ـرود))اإلحياء((ما مط ـقي ش إالّ يهجرها وال سعيد إالّ
ـذنوب وال ـادات العب ـى عل والشهوات اآلخرة على الدنيا اختار

ما على ـواتوالعيوب البل ـار واخت ـوب، الغي ـالّم ع إىل يقربه
والتالوة واألذكار األنوار على .)١(والظلمات

مثاله ما كتب مريديه لبعض مكاتبة ـك: ويف علي ـري أش ولكن
ربع اهلداية((و))التنبيه((بقراءة ـافع))بداية الن م ـ العل أعين والعبادة،

                                                           
ص) ١( السابق  .٧٦املصدر



 

 )٥٥(

اآلخ يف ويرغبك الدنيا يف ويزهدك اهلل من خيوفك ويبصركالذي رة
أعين الغزايل، علم وهو نفسك، يف: بعيوب الدين((ما علوم ))إحياء

الكتب من أشبهها .)١(وما
قال أخرى وصية ـن: ويف م واآلخرين ولألولني لنا فليس وبعد

واملسلمني الناس بقية يا وحنن اهلل، بأمر والعلماء باهلل العلماء مجاهري
والزاهدين العارفني-والسالكني لنا-أي ومنهاجما ومذهب طريق

والسنة الكتاب سوى القرآن،وصراط بالكتاب ـنة،وأعين وبالس
وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ـام،أحاديث إم ـريعة الش ووارث

ـلني،الشافعية املرس ـيد س طريق السالك املصنفني ـام،سيد وإم
احملدثني إمام بل الزا،اجملتهدين إمام بل املتقني العلماء إمام ،هدينبل

احملققني العارفني إمام بل الفقهاء إمام ـن،بل ب ـد حمم الدين حميي
امللقب كتابه يف الغزايل حممد بن الزمان((حممد ـذي،))أعجوبة ال

والسنة الكتاب تفسري احلقيقة،هو هو الطريقة،بل هو هو،بل بل
األسىن واملنهاج البيضاء اهلل،احملجة رضا موضع هو ـو،بل ه ـل ب

اهللموضع ـة،نظر حمب استوجب فقد به وعمل وطالعه أحبه من بل
مالئكته وحمبة رسوله وحمبة وأوليائهواهلل ورسله بني،أنبيائه مجع بل

                                                           
ص) ١( السابق  .٩٥املصدر



 

 )٥٦(

وامللكوت امللك يف عاملا وصار واآلخرة الدنيا يف واحلقيقة الشريعة
ـوا أوص ـا مل املوتى اهلل أحيا مثالً لو بل العاملني، كال يف مذكورا

إاأل يفحياء مبا والعقالء))اإلحياء((ال العلماء مجع بل حتقيقاً، يقيناً
كتاب يف اهلل رضى أن له))اإلحياء((حمققون كان ملن وباطناً ظاهرا
شهيد وهو السمع ألقى أو .قلب

الدين((وحمبة علوم يف))إحياء ـل الغاف ـب القل حتضر ومطالعته
يف الزاج بوقوع احلرب سواد كحضور ـفعفصالحلظة فكي واملاء،

الغزايل كتب وتأثري الدارين، يف مطلوبك إىل يوصلك فيه مبا والعمل
ـة وحملب ـابعني الت وحملبة الصحابة وحملبة والسنة الكتاب حملبة تقربك
الزاهدين العاملني الفقهاء وحملبة والصوفية باهلل العلماء وحملبة الشافعي

و ـك جهت وعلماء قرابتك وحملبة مشاخيك ـاءوحملبة العلم ـل ألوائ
الظن وحتسن الصاحلني حتب ومبحبته العابدين، وأجدادك الزاهدين
ـبغض وت ـابعني الت ـب حت كتبه ومبحبة واملسلمني، املؤمنني بساير
عيوبك معرفة مبحبته حتصل بل املؤمنني، سائر على وتشفق الظاملني
ـمحل وتض إلخوانك وتتواضع آخرتك يف وترغب دنياك وتبغض



 

 )٥٧(

ور وكذبك بنفسكدعواك وجهلك وعجبك كالمه. )١(ياؤك انتهى
.ووصاياه

يف ألف قد أنه مساها))اإلحياء((وكفى وهي))البخبخة((رسالة
مهم وحتريك الكتاب ذا العيدروس الشيخ اهتمام إىل كافية إشارة
ـذ من صار بل فيه، مبا والعمل ومطالعته باقتنائه واملريدين الطالب

من العيدروس االمام الراقيعهد السلوك يف،هج ـراغبني ال ـة لكاف
املراقي ـ،صعود ك األخرى الغزايل كتب بقية إىل ))البداية((إضافة

األصل((و .وغريها))األربعني

العلم منصة على متربعاً العيدروس بكر أيب بن عبداهلل الشيخ كان
واإل ووالعمل يفصالح ـها كل ـه حيات مدة والعملي العلمي البناء

وداخلها ساحلها .حضرموت
وما واملساجد األوقاف نيابة على قائما علي الشيخ أخوه وكان
ـه ومؤرخ العصر مؤلف ذاك إذ كان كما العلويني شؤون من إليها

                                                           
ص) ١( السابق  .١١١-١١٠املصدر



 

 )٥٨(

ـل ميث العيدروس أخاه أن كما الشريعة ميثل ذلك مع وهو وأديبه،
اقت قد ذا و احملضاراحلقيقة، عمر اإلمام عمهما وراثة .)١(سما

الرئاسة اجتماع من لغريه ينتظم مل ما العيدروس لإلمام انتظم وقد
ـه وج يف يتوجه قلما ولذلك اهلل، إىل والدعوة واإلصالحية الدينية
ـه كلمت لنفوذ والنجاح، التوفيق ويصحبه إالّ اإلصالح وجوه من

إجالله على الناس واجتماع جاهه .وقبول
ـعافو وإس الضيوف وإكرام والسخاء اجلود يف عالياً مثاالً كان

صاحب عنه قال واملدارس، املساجد وبناء ـرع((الفقراء  : ))املش
ـام االهتم ـن م ـيب نص له وكان الفقر، خيش مل من إنفاق ينفق
ـة وخاص ا قام بل الزراعة يهمل فلم الدنيوي، والعمل باألسباب

ناح بصوح، املعروفة أرضه ـوديف وج عدم أجلأه وقد بور، بلدة ية
ـن ب عبداهلل الشيخ بعث أن إىل حضرموت، شرق يف الكايف البذر
ـن م الرماد بالبذر ليأتيه دوعن ناحية قيدون إىل باوزير عبدالرمحن

.هناك

                                                           
عن) ١( حضرموت((نقالً ص))تاريخ طفيف بتصرف  .٧٦١للحامد



 

 )٥٩(

منها مفيدة مؤلفات العيدروس ـر((ولإلمام األمح ،))الكربيت
باهلل العارف قصيدة على شرح وله أشهرها، ـعيدوهو س ـيخ الش

مذحج علي بن سعد شيخه مناقب يف كتاباً ألف كما .باحلاف،
ـة، مج ـد فوائ ذات وفقرية فخرية وعبارات ووصايا رسائل وله

كتاب صاحب ا ـادة((اعتىن الس ـب مناق يف الدرية الكواكب
قوله))العلوية عنه يروى وكان ـوم؟: ، العل مجيع يف مبارز من هل
أص: ويقول أن شئت ـتلو لفعل جملد مئة األلف حرف على .نف

، جمموع يف كالمه تالمذته بعض مجع .خمطوطوقد
الطريقة تثبيت آثاره من العيدروس اإلمام رمسه ما أهم من ولعل
ـن م ـة العاملي الصوفية بالقواعد ومزجها قواعدها وترسيخ العلوية

وتربيتهم((حيثيات املريدين م))سلوك القائلون صار وهلذا بعده، ن
شاذلية: يقولون الباطن ويف غزالية الظاهر يف .طريقتنا

صارت الغزايل اإلمام لكتب الشيوخ اختيار أن بذلك واملقصود
فهي الباطنة الروحية العالقات وأما والتنشئة، التربية يف عمليا منهجا
واألوراد واحلزوب األذكار يف الشاذيل الصويف املنهج أساس .على

كتب تناولت وأعمالهوقد حياته تفاصيل حول اإلسهاب التراجم
ـب وأطن اهلل، من القرب ومراتب الوالية يف إليها بلغ اليت ومقاماته



 

 )٦٠(

اللغوي احملدث املقرئ الفقيه ومنهم مناقبه، وذكر مدحيه يف الشعراء
باقشري أمحد بن حممد الدين ـائد،مجال قص العيدروس اإلمام يف له

الالمية، قصيدته منها بإشارةطنانة فيها نكتفي مطولة قصيدة وهي
أبياته من :لطيفة

ـاهٍر ط الشَّمائِل حلِْو سيٍِّد يعتِليإىل املناصِب فوق منِصب لَه
ـيٍِّد س ـن واب سيِّد مجيلٌ ـِلجِليلٌ مفَضَّ ـل كُ تاج فَِضيلٌ مِثيلٌ
ـا والوف واجلود اإلحسانُ القرآنُمشَاِئلُه وِليوأخالقُه ِمن لك يا
مشرع والشريعةُ شأنٌ احلكم ـيلَه العِل وحمبوبه فَنٌّ اهلدى وِعلْم
ـاِهد ش ـِة بالوالي قَلٍْب كُل ـيلَه مِل ـِه محبَِّت من فؤاٍد وكُل
ـاروٍق فُ وهيبةُ ِصدِّيٍق لُطْف عِليلَه الفَتى وِعلْم عثْماٍن )١(وِحشمةُ

ـاحب ص قال وصفاته، وأخباره أحواله ذكر يف املترجم أطنب
الدرية(( :عنه))الكواكب

                                                           
الدرية(() ١(  .١٥٧ص))الكواكب



 

 )٦١(

ومن حرج، وال كَرِمه عن حدِّثْ كرمياً، سخياً عظيماً جواداً كان
عطاء يعطي فكان الفرج، باب من السعادة عليه دخلت بأعتابه الذ

الصعلوك، تواضع ويتواضع إنفاامللوك ينفق ـىوكان خيش ال من ق
إقالال العرش ذي ـذامن وهك كذا إالّ فيجيب الفقري يناده مل و ،

ـده ول ـه عن فأداها دينار ألف ثالثون دين وعليه ومات فال، وإالّ
قال كما ـني: أبوبكر ثالث ذاك وكان أيب دين قضيت أين ترى أما

دينار .ألف
ال ـلمني املس جلميع وجاهه ماله باذالً ـراءوكان الفق ـيما س

ـه، طبيعت ـق يواف مبا واحد كل يعامل وكان واملساكني، والضعفاء
ـزوي من إنسان كل ـزل ـذاكرن وي يناسبهم، مبا الفقراء جيالس لته

كل ويظن عليه، ويقبل املتكلم حلديث يصغي يوافقهم، مبا الفقهاء
والظاهرة، الباطنة النعم إظهار حيب وكان إليه، الناس أحب أنه أحد

الدورفكان ويسكن احلسان، النساء ويتزوج الفاخرة املالبس يلبس
يعد تواضعه لشدة وكان املليحة، الدواب ويركب البنيان، املشيدة
ـالطني، الس ـمة حش على تعلو وحشمته واملساكني، الفقراء من
وكان سطوته، عظيم من وختشى هليبته، وختضع ابه امللوك وكانت



 

 )٦٢(

ل الكالم وحيسن يداريهم ذلك ـهممع بعض م ـ عظ رمبا بل ديهم،
البني ذات وإصالح املسلمني حوائج قضاء .قاصداً

ألتباعه يقول منها: وكان أتباعنا وحنذر نفعلها السماع: خصلتان
الوالة عليه. وخمالطة توالت وملا السماع، يكره أمره أول يف وكان

السماع حيضر صار الواردات لديه وتواترت .)١(املنازالت
صاحب عنه :))املشرع((وكتب

ـوم عل ومقيم العارفني، لواء حامل حممد أبو بالعيدروس الشهري
الطريقة مل معا ومبني أنوارها، خبو بعد احلقيقة علوم مبدي احملققني،
روحة فرع خفائها، بعد املعارف عوارف ومظهر آثارها، خفاء بعد
ـبيل سلس اإلهلي، الفيض سقاها اليت العلم وروضة واجلاللة العظمة

التحقيق على املقدم اإلمام وسلساله، ـرح،الفضل تنش ـه بامس من
ـروس، الط ـز ت و ـابر احمل تفتخر وبرمسه النفوس، وحتيا الصدور

الرؤوس وختضع األصوات ختشع .)٢(ولسماعه
صاحب عنه :٢٠٢ص))الغرر((وكتب

                                                           
ال) ١( صاملصدر  .١٦٧-١٦٥سابق

الروي(() ٢(  ).٣٤٢: ٢())املشرع



 

 )٦٣(

ـل الفاض ـام اإلم العامل مل العا الشهري باهلل العارف الكبري الشيخ
الكا والباطنالقدوة الظاهر العلمني بني اجلامع الواصل السالك مل

م ـ العل يف الطوىل اليد له للرذائل، املتجنب الفضائل حماسن احلاوي
مذهب، اهلل تقوى وله الرباين، العلم فنون يف الطويل والباع اللدين
إخل احللل أشرف يف املعاين له فتجلت بالعمل، ومتوج بالعلم ..حملى

يف الشواف فيه العسل((قال :))قصعة
ـهور ـ مش ـد ـ معرب ـيهم ـ ـذكورف ـ ـ امل ـدروس ـ ـ العي
ـور ـ الط ـوق ـ ف ـال ـ ع اهللذي ـه ـ ـ يناجي ـىت ـ ـ ح
ـر ـ الس اهلل ـن ـ م ـى ـ ـرمعط دام ـي ش ـاف ش فان
ـامر ـ ع ـى ـ وامس ـه ـ هلليرمح ـت ـ ـ وثاب ـاحل ـ ـ ص

ـور ن ـاجميله االفج ـي ـاجل ـ زع ـيته ـ ص ـلطان ـ س
ـاج ـ الت ـه ـ باري ـه ـ اهللألبس ـور ـ ن ـن ـ م ـل ـ واكلي

امل ـدروس ـ ـوفالعي ـ ــروفوص املع ـان الزم ـب قط
ـغوف ـ مش ـب ـ قط ـل ـ اهللبك ـد عن ـن م هو حمبوب
ـادات الس ـيخ لش بخ ـاتبخ ـ اخلان ـه ـ ل ـرب ـ تض
ـات ـ ـ راي ـايل ـ ـ املع واهللويف ـاليل ـ ـ ت ـاء ـ ـ بيض
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إىل السفر يتعهد كان العيدروس اإلمام أن التراجم كتب ذكرت
للس جتهز أجله دنا وملا حني، بعد حينا الساحل الشحربالد إىل فر

ـده ول وألبس الناس وبني بينه ما وقطع وأحبابه، أصحابه وأوصى
ـبعض ل وقال شيخاً، ونصبه جملسه وأجلسه وحكمه العدين أبابكر

أيام: أوالده عشرة على الشحر مدينة وبلغ الدار، هذه يف نلتقي لن
وقابله أهلها، خلواطر تطييبا الزمن من مدة قرية بكل يقيم كان ألنه

ـهراأهل ش ـهم بين ـام وأق م، كعاد واحترام إجالل بكل الشحر
ـيس واخلم ـنني االث ليليت ا يقيم أن عادته من وكان أيام، وبضعة

الذكر(( ويلقي)) حضرة اجلميع على فيتكلم والعام، اخلاص حيضرها
وغريب عجيب كل وفهومه علومه من .عليهم

ـان، رمض من خلون ألربع الشحر من راجعاً توجه إنه ـامث ومل
عرف بلدة وأمروصل ورحل، بغلته ركب مث يومني فأقام ا مرض

ـان، األوط عن والبعد والفراق الشوق ذكر فيها بقصيدة بالسماع
وصل وملا له، مساع آخر ذاك السمرة(وكان ـق) حسر الطري على

إىل القافلة وتقدمت الرمد، من يعاين وهو يومني ـول(أقام مل) عب و
العيد اإلمام ،يستطع عبول إىل األعناق على فحمل الركوب روس
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الزوال قبل الزكية روحه فيها عرجت حيث اخليمة له نصبوا وهناك
ـنة س ـان رمض من خلت عشرة الثنيت األحد يوم ـ٨٦٥من ـ ه

ـرهم، أم يف حاروا ذلك وعند سنة، ومخسون أربع ذاك إذ وعمره
وساروا عصراً فحملوه ترمي مدينة إىل محله على اتفقوا ـيالًمث ل به

ـان رمض ـن م خلون عشر ألربع العشائني بني ترمي وبلغوا اراً و
الشلّي قال الليلة، تلك القمر ـة: وخسف القيام أن ـاس الن وظَن

ـون، حيص ال خالئق عليه الصالة وحضر الليلة تلك وجهِّز قامت،
بقوله صوته رفع مث ولقنه بكر أيب بن علي الشيخ أخوه عليه :وصلى

بدلُوالعنكُمِعوضالفاليومبفَقِْدكُمالدنياوحشةَافيِغبتم
مباركة، قبة وعليه معروف وقربه زنبل، مبقربة الفجر قبل ودفن

آمني القرار، دار يف به ومجعنا األبرار، رمحة اهلل .رمحه
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٥القرآيناملطلع
٧هداءاإل

٩احلالشاهد
١١املدخل
١٣نسبالسلسلة
١٤بالعيدروسالتعريف
١٤ونشأتهميالده
١٥شيوخه
١٧ورياضاتهجماهداته

النقابة مرتبة ١٨عمهوفةبعدتوليه
١٩التدريسمنصةارتقاؤه
٢٠عنهاآلخذينمنمجلة

٢١والعلميةالتربويةآراؤه
٢٣القومعلوميفآراؤه
٢٤القومطريقسلوكيفآراؤه
٢٥ةجملاهدايفآراؤه
٢٥التقوىيفآراؤه
٢٥والرجاءاخلوفيفآراؤه
٢٥احملموداحلزنيفأراؤه
٢٦اخلشوعيفآراؤه
٢٦النفسخمالفةيفآراؤه
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٢٧والغيبةاحلسديفآراؤه
٢٧القناعةيفآراؤه
٢٧التوكليفآراؤه
٢٨الشكريفآراؤه
٢٩اليقنييفآراؤه
٢٩الصربيفآراؤه
٣٠املراقبةيفآراؤه
٣٠ىالرضيفآراؤه
٣٠ةالعبودييفآراؤه
٣١ةراداإليفآراؤه
٣٢االستقامةيفآراؤه
٣٢خالصإلايفآراؤه
٣٣احلياءيفآراؤه
٣٤احلريةيفآراؤه
٣٤الذكريفآراؤه
٣٤الفتوةيفآراؤه
٣٥الفراسةيفآراؤه
٣٥احلسناخللقيفآراؤه
٣٦والسخااجلوديفآراؤه
٣٦الغريةيفآراؤه
٣٦الواليةيفآراؤه
٣٦الدعاءيفآراؤه



 

 )٦٩(

٣٧الفقريفآراؤه
٣٧التصوفيفآراؤه
٣٨اآلدابيفآراؤه
٣٨السفريفآراؤه
٣٩الصحبةيفآراؤه

األحوال يف ٣٩املوتعندآراؤه
٣٩املعرفةيفآراؤه
٤٠احملبةيفآراؤه
٤١املشايخقلوبحفظيفآراؤه
٤١األولياءكراماتيفآراؤه
٤٢العارفنيوصايايفآراؤه
٤٢اللباسيفآراؤه
٤٣السماعيفآراؤه

٤٤ومكاتباتوصايادرر
٤٤بالسلوكتعريف

خب ااألربعينيةلوةتعريف الدخول ٤٦وكيفية
٥٠هوصاياومن

٥٤حياءاإليفمقوالته
٥٧واإلصالحيةةاإلعماريرهآثا

٦٠حلالهالتراجموصف
٦٤وفاته
 


